
 

- 5 de setembre de 2016 (dilluns): Inici de l’assistència dels infants a 

les escoles bressol municipals El Coral i Colobrers. Els dies 5, 6 i 7 de 

setembre és període d’adaptació i a partir del dia 8 de setembre, inici 

de l’horari i usos complementaris triat per les famílies. 

- 11 de setembre de 2016 (diumenge): Diada de Catalunya. 

- 12 de setembre de 2016 (dilluns): Festa local (Festa Major).  

- 13 de setembre de 2016 (dimarts): Inici de les classes als centres 

del segon cicle de l'educació infantil, d’educació primària, de l’ESO, dels 

cicles formatius de grau mitjà i del batxillerat i de l’Escola Municipal de 

Música. 

- 19 de setembre del 2016 (dilluns): Inici de les classes a l’Escola 

Municipal d’Adults.  

- 12 d’octubre de 2016 (dimecres):  Dia de Mare de Déu del Pilar. 

- 31 d’octubre de 2016 (dilluns): Dia de lliure disposició a les escoles 

bressol municipals El Coral i Colobrers, als centres de segon cicle 

d’educació infantil i primària, d’ESO, dels cicles formatius de grau mitjà i 

de batxillerat, a l’Escola Municipal de Música i a l’Escola Municipal 

d’Adults. 

- 1 de novembre de 2016 (dimarts): Tots Sants. 

- 6 de desembre de 2016 (dimarts): Dia de la Constitució. 

- 8 de desembre de 2016 (dijous): Dia de La Immaculada. 

- 9 de desembre de 2016 (divendres): Dia de lliure disposició a les 

escoles bressol municipals El Coral i Colobrers, als centres de segon cicle 

d’educació infantil i primària, d’ESO, dels cicles formatius de grau mitjà i 

de batxillerat, a l’Escola Municipal de Música i a l’Escola Municipal 

d’Adults. 

- Del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017 (ambdós 

inclosos): Vacances escolars de Nadal als centres de segon cicle 

d’educació infantil i primària, d’ESO, dels cicles formatius de grau mitjà i 

de batxillerat, a l’Escola Municipal de Música i a l’Escola Municipal 

d’Adults. 

- Del 2 al 8 de gener de 2017 (ambdós inclosos): Vacances escolars 
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de Nadal a les escoles bressol municipals El Coral i Colobrers. 

- 27 de febrer de 2017 (dilluns de Carnesoltes): Dia de lliure 

disposició als centres de segon cicle d’educació infantil i primària, d’ESO, 

dels cicles formatius de grau mitjà i de batxillerat, a l’Escola Municipal 

de Música i a l’Escola Municipal d’Adults. 

- 20 de març de 2017 (dilluns): Festa local corresponent a Sant 

Josep (19 de març). 

- Del 8 al 17 d’abril de 2017 (ambdós inclosos): Vacances escolars de 

Setmana Santa als centres de segon cicle d’educació infantil i primària, 

d’ESO, dels cicles formatius de grau mitjà i de batxillerat, a l’Escola 

Municipal de Música i a l’Escola Municipal d’Adults. 

- Del 12 al 17 d’abril de 2017 (ambdós inclosos): Vacances escolars 

de Setmana Santa a les escoles bressol municipals El Coral i Colobrers. 

- 1 de maig de 2017 (dilluns): Dia del Treball. 

- 21 de juny de 2017 (dimecres): Últim dia del curs 2016-2017 als 

centres de segon cicle d’educació infantil i primària, d’ESO,  dels cicles 

formatius de grau mitjà, a l’Escola Municipal de Música i a l’Escola 

Municipal d’Adults. 

- 21 de juliol de 2017 (divendres): Últim dia de curs 2016-2017 de les 

escoles bressol municipals El Coral i Colobrers. 

  


